Privacyverklaring VV UD Weerselo
Laatste aanpassing: 17-6-2019
Als vereniging verwerken wij persoonsgegevens van u. In deze privacyverklaring willen wij u
informeren over hoe er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan, en welke rechten u heeft.
Wanneer u vragen heeft naar aanleiding van dit document kunt u deze stellen per e-mail aan
secretaris@udweerselo.nl.
De onderstaande tabel biedt een snel en eenvoudig te raadplegen overzicht van de persoonsgegevens
die wij verwerken, met welk doel, wie er toegang heeft tot deze gegevens en hoe lang ze bewaard
worden.
Commissie
TC
Leiders/Trainers
Organisatorisch

Toegang tot
Naam, geb datum geslacht
Namen, geb datum, geslacht
Naam, lidnummer, geb datum

Scheidsrechterscoordinator Namen scheidsrechters
Kantine commissie
Naam, geb datum (IVA)
Fairplay
Ledenadministratie
Gel-Zwat

Naam
NAW, geb datum, lidnummer, banknr,
pasfoto
Namen

Activiteitencommissie

NAW, geboortedatum

Club van 100
Archivaris en UDeetje
Sponsorcommissie
Bestuur

NAW eigen leden
Namen
Volledige gegevens sponsoren
NAW.

Reden
Teamindeling
Teambegeleiding
Tuchtzaken, scouting
spelers
Indeling
Planning en
handhaving IVA
Administratie
Ledenadministratie
Organisatie
kaarttoernooi
Organisatie en
uitnodigingen
activiteiten binnen de
vereniging. Zoals Uday,
sponsorloop etc.
Ledenadministratie
Archief
Administratie
Notulen/Vergadering

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de looptijd van het lidmaatschap, tenzij wet- en/of
regelgeving dit anders voorschrijft.
Beveiliging
Als vereniging nemen wij passende maatregelen om uw persoonsgevens te beveiligen tegen
onrechtmatige toegang. Alleen de noodzakelijke personen krijgen toegang tot uw persoonsgevens.
Deze toegang wordt waar mogelijk beperkt tot uitsluitend de informatie die noodzakelijk is voor het
uitvoeren van de taak. Daarnaast worden gegevens verwerkt op computers waarvan de beveiliging upto-date wordt gehouden.

Verstrekking aan derden
Zonder uw toestemming worden gegevens alleen aan derden vestrekt als dit noodzakelijk is voor de
uitvoering van de overeenkomst die de vereniging met u heeft, en wanneer dit wettelijk verplicht is.
Cookies
Social media plugins
Op onze website maken wij gebruik van de plugin van Facebook. Wanneer je hier gebruik van maakt,
wordt er een social media cookie geplaatst door Facebook. Wij hebben geen controle over het plaatsen
van deze cookies. Voor de cookies die door Facebook geplaatst worden verwijzen we u graag door naar
het Facebook cookiebeleid (https://www.facebook.com/policies/cookies/).
Functionele plugins
Daarnaast worden er enkele functionele cookies geplaatst nodig voor het correct functioneren van de
website.
Als laatste worden er ook tracking cookies geplaatst via Google Analytics. Hierbij wordt geen data met
derden gedeeld en wordt data geanonimiseerd.
Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u het recht om de
vereniging te verzoeken om inzage van uw persoonsgegevens zoals deze binnen de vereniniging
verwerkt worden. Tevens heeft u het recht deze gegevens waar mogelijk aan te vullen, te laten
verwijderen of af te schermen. Op grond van de AVG zijn hier uitzonderingen op van toepassing. Indien
u uw gegevens wenst te verwijderen zal de vereniging alle organisaties die de betreffende gegevens
hebben ontvangen verzoeken deze ook te verwijderen.
Wijzigingen in het privacybeleid
Het privacybeleid van de vereniging wordt van tijd tot tijd aangepast om deze in lijn te houden met
veranderende doelstellingen. De meest recente verklaring is altijd terug te vinden via de website
(www.udweerselo.nl). Belangrijke veranderingen worden zoals gebruikelijk via de website en social
media kanalen gedeeld.
Contactgegevens
Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van (uw) persoonsgegevens
binnen de vereniging kunt u zich richten tot de secretaris.
Naam: Thijs Kok
Email: secretaris@udweerselo.nl

